
ЛИСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“ У ЖИТОРАЂИ 

ДИГИТАЛНО 

Број 4  Година 1 Житорађа, април 2022. 

Ускрс је најсвечанији празник у години; он је 

"празник над празницима". На тај дан скидају 

се двери у цркви на олтару, чиме се жели 

показати да је Исус својим васкрсењем 

победио смрт и отворио рајска врата. Цела 

недеља по Ускрсу назива се "Светла недеља", а 

црквене песме које се тада певају пуне су 

радости и весеља. Уместо уобичајеног 

поздрава, народ се на Ускрс и целе Свете 

недеље поздравља са "Христос воскресе!" и 

"Ваистину воскресе!" 

 Времеплов 

 Представљамо вам... 

 Радови ученика 

 Такмичења 

 Поп-рок времеплов 

 Анегдоте познатих 

 Нешто по нашки... 

 Еко стране 

 Занимљива наука 

 Ризница мудрости 

 Репортажа 

 У поверењу... 

 English corner 

 Савети и трикови за РС 

 Звонко и Звончица 

 Кефалица 

 Наставници ствараоци 

 Шарена страна 

У ОВОМ БРОЈУ... 

Многобројне су легенде о томе 

како је настао обичај бојења 

ускршњих јаја. Једна од њих 

говори да је испод крста на 

Голготи, где је био разапет 

Исус Христ, било гнездо 

грлице. Христова крв капала је 

на птичја јаја која су постала 

румена. У спомен на невино 

проливену крв и Христово 

васкрсење, хришћани боје јаја у 

црвено. Црвена боја је због 

тога знак радости, васкрсења. 

Легенда о ускршњем јајету  
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Уређује: Миодраг Петковић 

 Основна школа Житорађа настала је далеке 

1873. године. У оно време  била је једна од 

четири основне школе у Топлици. У дугом 

временском периоду школа је било снажно 

жариште просвете, културе и националних 

стремљења за село и околину. Од 1873. године 

до данас многе генерације су прошле кроз ову 

школу. Они су сејали просвету и културу у овом 

крају. Многи су, нарочито у другој половини 20. 

века, настављајући даље школовање стекли 

високо образовање и снагама ума крчили пут 

даљем напретку друштва. 

 Од првих непознатих учитеља и Димитрија 

Николића – поп Мичета, првог познатог пароха 

при житорађској цркви, снабдевача школе 

књигама и Стевана Ђорђевића, првог познатог 

учитеља у Житорађи до данашњих просветних 

радника који раде у овој школи, прошле су 

многе генерације наставно – васпитних кадрова 

које су у напорном васпитачком позиву обра-

зовали, васпитавали и просвећивали сељаке.  

 Школа је од свог постојања увек била основна 

школа. Од 1888. до 1891. године школа је 

носила назив: „Краљевско – српска основна 

школа Житорађска“. Наставни план и програм 

за ниже четвороразредне школе  изгледао је 

овако: 

 Школска година у основној школи почињала 

је 16. августа, а завршавала се  крајем јуна и 

делила се на два течаја : зимски ,који је трајао од 

16.августа до краја јануара, и летњи који је 

трајао до краја јуна. 

 После овога се звала „Основна школа 

општине Житорађске“. У 1939. години била је 

позната под именом Народна основна 

школа „Топлица Милан“. И стално је била 

четвороразредна школа. Од школске 1949/50. 

године школа је прерасла у седморазредну, а од 

школске 1951/52. године у осморазредну, и 

од 1953. године се назива осмогодишња школа. 

У 1959. године назив Осмогодишња школа 

промењен је у назив „Основна школа“. Од 1962. 

године школа носи назив Основна 

школа „Топлички хероји“ Житорађа. 

 Најстарија школска зграда налазила се на 

крају села, до сеоског гробља и старе 

цркве „Успенија Пресвете Богородице“ (Велике 

Госпојине). Када је на нову 1898. годину до 

темеља изгорела, сељаци су још у току исте 

године подигли нову школску зграду поред нове 

цркве „Светих апостола Петра и Павла“. Због 

великог броја ђака ова школа је постала 

претесна. Изграђена је и нова школска зграда у 

центру села, у Баришту 1962. године, а када је и 

она постала мала до ње  је 

1981. године саграђена 

најновија савремена школска 

зграда и створени услови за 

одвијање савремене наставе у 

образовању и васпитању.  
 

Предмети   
Разред/ број часова 

Ред.бр.   
I II III IV 

1. 
Наука 
хришћанска 

2 2 2 2 

2. Српски језик 10 7 5 4 

3. 
Словенски 
језик 

/ / 2 1 

4. Рачун 4 3 3 2 

5. Земљопис / 2 3 3 

6. 
Историја 
српска 

/ / / 4 

7. 
Познавање 
природе 

/ 2 2 2 

8. Лепо писање / / 1 1 

9. Цртање 2 2 2 2 

10. Певање 2 2 2 2 

11. Гимнастика 2 2 2 2 

12. Свега часова 22 22 24 25 
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 Ретке су школе у овом крају са тако давним 

настанком и дугим трајањем. Основна школа 

Житорађа ће 2023. године прославити 150 

година постојања и рада. 

 Житорађа се налази у питомом, плодном и 

житородном Добричу, у доњој Топлици, на 

десној обали реке Топлице, у јужној Србији. 

Удаљена је 11,5 km источно од Прокупља и 35 

km југозападно од Ниша. Село има 3.543 

становника и 1008 домаћинстава (2002). Име 

села је словенског порекла и једноставно значи 

жито рађа. Данашње село Житорађа вероватно 

је настало око 1837. године, у време велике 

епидемије куге у овом крају. Клима је умерено-

континентална. Топлица је једина река у 

Житорађи. За Житорађане она је река која 

живот значи. Земљиште је разноврсно и 

релативно плодно, погодно за пољопривредну 

обраду и богато биљним и животињским светом. 

Становништво села Житорађа до краја 18. века 

је мало познато. Најстарије породице за које се 

зна, доселиле су се у Житорађу крајем 18. 

почетком 19. века и ту остале. После ослобађања 

од Турака 1877. године, па до краја 20. века у 

Житорађу се доселио велики број породица. 

Највећи број је досељен са југа и југоистока 

Србије: из врањског, лесковачког и власинског 

краја, па са севера и северозапада Србије, затим 

из Метохије, Македоније и Херцеговине, а 

велики број из околних добричких села. Одавно 

су они прави Житорађани. 

 Историја Житорађе и Житорађана веома је 

дуга и богата. На оснивању историјског периода, 

од VI до I века пре нове ере, подручје Топлице, 

Добрича и Житорађе насељавало је племе 

Дарданци. Њих су у I веку пре нове ере 

покорили Римљани и ово подручје укључили у 

привредни живот Царства. 

 Житорађа се од свог настанка стално ширила 

и развијала. Житорађа је због повољног 

географског положаја у овом делу Топлице-

Добрича, постала политичко средиште још у 

турско доба и  то остала до данас. У Житорађи је 

седиште општине, организована је и месна 

заједница, а ту раде и неки државни органи у 

својим организационим јединицама. Житорађа 

је била велико, лепо село, али је данас прерасла 

у варошицу. Основна школа у Житорађи је 

почела са радом далеке 1873. године. То је било 

у доба последњег издисаја турске владавине. 

Житорађа је коначно ослобођена од Турака 

8/21. децембра 1877. године у рату српске војске 

за слободу. Тада је Житорађа, после више од 

четири века ропства Топлице под Турцима, први 

пут постала слободна, а Житорађани слободни 

људи.  

 

Литература 

Живојин Станисављевић „Основна школа 

Житорађа“ (2008)  
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Уређују: Данијела Ц. и Бојан М. 

Основна школа „Топлички хероји“ у Житорађи 
је једна од четири осморазредне школе на 
територији општине Житорађа. ОШ „Топлички 
хероји“ у Житорађи је школа са највећим бројем 
одељења, тренутно од првог до четвртог разреда 
има по два одељења у сваком разреду, а од петог 
до осмог разреда по четири одељења у сваком 
разреду.  

Основној школи у Житорађи припадају и  
четвороразредна одељења која се налазе у 
суседним селима, Подини, Влахову, Лукомиру, 
Речици, Глашинцу, Вољчинцу, Јасеници, 
Студенцу и Топоници.  

Ова школа има дугу традицију постојања и рада, 
о чему можете више прочитати у нашем чланку 
„Времеплов“, а сви важни догађаји везани за рад 
школе одржавају се у њој. Ученици и запослени 
ове школе су имали част да их пре неколико 
година посети и Министар просвете и обиђе 
један угледни час који се у то време одржавао у 
школи. Велики број активности, како ученика, 
тако и наставника је нешто што карактерише и 
даје печат овој школи. 



 

Представљамо вам... 
ОШ у Лукомиру 

Лукомир је село удаљено око 5 км од 
Житорађе уз регионални пут Ниш – 
Прокупље. У селу живи близу 1000 
становника, а од тога преко 40 деце 
узраста од 1. до 4. разреда, која 
похађају школу која се налази у 
њиховом месту. ОШ „Топлички 
хероји“ у Лукомиру је четвороразредна 
школа која припада ОШ „Топлички 
хероји“ у Житорађи и сигурно је једна 
од најлепших наших школица.  
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Радови ученика 
Литерарни радови 

Уређује: Драгослава Стаменковић 

ЉУБАВ 

Стазе којима ходамо су различите,преплићу се и разилазе,ми течемо као 

време,радујемо се, смејемо, патимо, болујемо и што је 

најважније...волимо. Тако сам и ја заволела, брзо, непромишљено и 

тотално блесаво.  

Заволела сам тако лако,а тако сам тешко знала то да покажем. 

Можда је то моја највећа мана,а можда чак и највећа врлина. Управо због 

тога ћу успети да сачувам своје срце у једном комаду што ретко коме 

полази за руком у овом свету пуном лажи,превара и неискрених љубави. 

Са друге стране, човек без љубави је само мртвак који дише, ништа друго 

до неколико случајних имена и датума. Љубав је чудна ствар. Данас је све 

лепршаво, и лепо, и ми ушушкани у својој љубави сијамо од 

задовољства,а сутра угледам ону другу страну стварности. Страну живота 

коју јуче нисмо познавали. Сви лепи тренуци испаре и у нама остаје 

једино осећај горчине,усамљености и необјашњиве туге. 

Да ли је онда наше срце вредно да га жртвујемо због неких зелених 

очију? Очију које су ту за нас, бодре нас и прате кроз живот, а онда 

одједном нестану као да никад нису постојале, наше срце онда остане 

само, напуштено и рањено. Срца се данас  поклањају непромишљено и 

брзо да је готово немогуће сачувати их. Можда срце ипак треба ставити на 

коцку и чекати да наиђе оно које ће куцати у истом ритму. Неизвесност је 

оно што уствари чини љубав и када би све било очигледно и лако, љубав 

вероватно не би била то што је сада. Због тога људи не треба да се опиру 

кад их погоди Аморова стрелица, а још горе да беже од тога и стиде се да 

покажу своју заљубљеност, тај најлепши осећај на свету. Путеви љубави су 

веома чудни и саткани су од безброј тренутака. Сваки је посебан и 

непоновљив. Преживљени дан и преспавана ноћ су само делић овог 

мозаика.  

Никада се један преживљени тренутак неће поновити,зато треба волети, 

бити вољен у сваком тренутку током овог  кратког и несавршеног живота. 

А ја бих, вероватно, прво требала да научим себе.  

Меланија Ђурић, 8-3 
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(НЕ) ЖЕЛИМ ДА ЗАБОРАВИМ 

 Живот чине лепи, срећни и тужни тренуци. Неких се са осмехом на лицу присетимо 
врло често. Неке би волели да заборавимо,али они су ту у нашој глави и мислима.         

   Био је то један од оних лепих и сунчаних, летњих, врелих дана,када смо одлучили да 
се мало прошетамо до града. Кренули смо породично. Сунце је сијало тако јако да се 
нама чинило да гори асфалт и пале се гуме аутомобила. Пили смо пиће, јели сладолед, 
смејали и уживали у том врелом летњем дану. Одједном се створише неки тамнији 
облачићи и прекрише сунце.Таман смо помислили ево мало хлада. За тим облачићима 
крену и ветар да пири. Сваког тренутка је све било мрачније и ветар се све више 
захуктавао. Људи су већ узнемирено кретали улицама и коментарисали како се спрема 
страшно невреме. Кренули смо и ми кући.  

На путу до куће дувало је све страшније. Већ је било толико мрачно као да је пр едвече. 
Небом су кренуле муње да севају. Како која муња је севала тако је обасјавала мрачно 
небо,а после муње се чуо страшан пуцањ. Из аута смо у кућу ушли трчећи. Онда је 
уследио хаос. Киша је кренула да лије као из кабла. Била је права провала облака. 
Толико је севало,грмело и пуцало да су мама и тата коментарисали као да је рат. Киша 
је све јаче и јаче падала,а ветар је фијукао,свирао и дувао из све снаге. Кроз кишу су се 
чули и ударци белих ледених лоптица. По дворишту су летели различити 
предмети,саксије са цвећем су пливали по води. Двориште је било поплављено. Са 
великим страхом смо гледали све то,али смо и даље били немоћни да било шта 
урадимо. Нико није могао изаћи напоље да нешто уради. Вода нам је улазила у 
предсобље од јачине кише и ветра.  Све је било као у филмовима. Само смо молили 
Бога да све што пре стане и заврши се. Трајало је неких петнаестак минута, али је 
оставило поплављено двориште пуно изломљеног цвећа и саксија. Пунили смо кофе 
водом и избацивали из дворишта. Требало нам је  неколико дана да се све то среди и 
врати у неку нормалу.  

Цело село је  причало о томе наредних неколико дана,а нарочито домаћинства која су 
претрпела огромну штету. Хвала Богу су људи остали живи и здрави,а остало ће све да 
се надокнади и среди. 

Сташа Богдановић, 7-1 

Топлица 
 

Радо шетам покрај реке, 
Где се чују жабље креке. 

Седнем с другом да одморим 
Покрај реке коју волим. 
Једва чекам топло лето, 

Да у реку скочим ето. 
 
Војин Милосављевић, 1.разред 

Топлица 
 

Од наше реке лепше нема, 
Нигде у свету,на планети. 

Река је извор живота, 
А не кош где се баца поцепана лопта. 

Наша река је пуна смећа, 
Као да се поцепала врећа. 

Реку треба да бранимо, 
И дрвеће да садимо, 

Да нам прљају околину не дамо! 
Људи, велики и мали, 

Чувајмо воду,да ли сте то знали? 
Топлица је наша тиха и мирна, 

Шетња поред ње је дивна. 
Од наше реке ,лепше нема 

Нигде у свету на планети нема. 
 
Ђорђе Стојановић, 2. разред 



 

Радови ученика 
Ликовни радови 
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Уређују: Марија П.етковић 



 

Радови ученика 
Ликовни радови 
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Такмичења ученика 
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Уређује: Бојан М. и стручна служба 

Књижевна олимпијада, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

7 Анђела Ђермановић 2 2 

7 Миња Станковић 3   
8 Ива Савић 1 2 

Српски језик и језичка култура, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

5 Наталија Крстић 2   

5 Каја Петровић 3   
7 Даница Марковић 3 3 

7 Сташа Богдановић 3   
7 Јована Крстић 3   
8 Илија Динић 3   
8 Ема Иоана Трајковић 3   
8 Николија Марјановић 3 3 

8 Новак Николић 3   
5 Наталија Крстић 2   

Шах, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

5 Атина Јовановић 1   

5 Лазар Накић 1 2 

5 Вељко Илић 2   
5 Петар Ристић 3   

Математика, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

3 Ања Крстћ 1   

3 Лена Микић 2   
3 Петра Крстић 3   
4 Владана Милојевић 1   
5 Наталија Крстић 1   
5 Kаја Петровић 2   
6 Андрија Стевановић 1 2 

7 Марта Станковић 1 3 

Руски језик, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

8 Ива Савић 2 1 

Хемија, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

7 Марта Станковић 1   

7 Јована Крстић 2   

7 Василије Стојковић 3   

8 Вук Петровић 1   

8 Анђела Милчев 2   

8 Александра Славковић 3   
Енглески језик, Општинско Окру-

жно Разред Ученик Место 

8 Ема Иоана  Трајковић 2 1 

8 Лана Митић 3 1 

8 Маша Јовановић 3   

8 Новак Николић 3   

8 Алекса Илић 3   

Рецитатори, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

1 Матеја Тасић 1   

2 Теодора Илић 2   

5 Матеја Тасић 1   

6 Елена Величковић 2   

7 Марија Вукић 3   

Историја, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

6 Петар Милошевић 2   

6 Андрија Стевановић 3   

7 Даница Марковић 3   

8 Илија Динић 2   

8 Даница Стојковић 3   

8 Новак Николић 3   

Географија, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

7 Сташа Богдановић 1   

7 Јована Крстић 1   

7 Марија Вукић 2   

7 Марта Станковић 2   

7 Димитрије Стевановић 3   

7 Матија Вучковић 3   

7 Матеја Митровић 3   

8 Ива Савић 1   

8 Илија Динић 1   

8 Новак Николић 2   

8 Даница Стојковић 2   

8 Вук Петровић 3   

Биологија, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

5 Дарија Цветковић 1   

5 Петра Станисављевић 1   

5 Николина Митић 2   

6 Павле Ристић 1   

6 Николина Љубеновић 2   

6 Нина Станимировић 3   

7 Анђела Ђермановић 1   

7 Марта Станковић 2   

7 Вук Станисављевић 3   

8 Новак Николић 1   

8 Ема Петковић 1   

Техника и технологија, Општинско Окру-
жно Разред Ученик Место 

5 Андрија Здравковић 1   

5 Кристијан Демић 3   

6 Андрија Стевановић 1   

6 Наталија Ненезић 1   

6 Страхиња Коцић 2   

6 Давид Трајковић 3   

7 Мина Илић 2   

7 Андрија Илић 2   

7 Данило Станковић 3   

7 Миња Станковић 3   

5 Андрија Здравковић 1   



 

Поп-Рок времеплов 
Шездесете у Југославији 
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Уређује: Бојан Милић 

Најдуговечнија југословенска и 
сарајевска поп-рок група основана је 
1962.године. Сви чланови били су тада 
студенти, па је добила назив 
“Индекси”. То је било време игранки, 
где су музичари изводили обраде тада 
популарних страних група, углавном 
инструментале. 

Две године касније, Даворин Поповић 
постаје њихов певач, и његов глас ће остати препознатљиви 
заштитни знак “Индекса” током следећих деценија. 1967. године им 
се придружује Корнелије Ковач и доноси своје композиције, па 
група све више изводи сопствени, ауторски материјал. Корнелије се кратко задржао у Индексима, и 
имали су успешан наступ на Опатијском фестивалу 1968.године са песмом “Јутро ће промијенити 
све”. 

Уместо Корнелија, долази Ђорђе Новковић, а 
Индекси снимају чувену песму “Плима”. Следе 
успеси са песмама “Да сам ја нетко” и “Све ове 
године”. 

1973. Индекси праве музички заокрет, 
напуштају авангардни рок и окрећу се 
необавезним, комерцијалним шлагерима. 
Наступају на фестивалима, освајају награде 
својим тадашњим хитовима :”Предај се срце”, 
“Ти си ми била нај,нај”, “Волим те”, “Моја 
Хана”, “Бацила је све низ ријеку”… 

1978. године, после 16 година 
постојања,објавили су свој први студијски-антологијски албум “Модра ријека”, на стихове песника 
Мака Диздара. Омот је урадио сликар Мерсад Бербер, а стихове “Модра ријека” и “Запис о земљи”је 
говорио Фабијан Шоваговић. То је изузетно, прогресивно ауторско дело, перфектно одсвирано и 
отпевано. Од укупно осам мелодија на албуму, шест је компоновао Слободан Бодо Ковачевић и две 
Фадил Реџић – “Благо” и “Слово о човјеку”. 

Иако некомерцијална, без питких песама и памтљивих рефрена, с 
тешким непарним тактовима и још тежим стиховима, “Модра 
ријека” је ипак нашла пут до публике, која је прихватила нове, 
озбиљне Индексе, после година извођења фестивалских веселих 
песмица. Касније је плоча доживела и два реиздања. 

После овог албума, Индекси се враћају лаким нотама и 
фестивалима, па тада настају “Испили смо златни пехар”, “Позови 
ме на кафу”, “310 пољубаца”, “Поздрави Соњу”. 1989. године у 
филму “Кудуз” Даворин Поповић је отпевао чувену песму “Жуте 
дуње”, обраду старе севдалинке “Вољело се двоје младих”. Индекси 
су престали са радом после Даворинове смрти, 2001.године. 

Rock and Roll сцена у Југославији се почела изграђивати током 60-
их, а на њу су утицали извођачи класичног rocka као што су Elvis 
Preslez, Chuck Berry, Bill Haley, Carl Perkins… Многи млади људи 
почели су свирати “електричну музику”, прозивајући себе 
“електричарима”. Први такав музичар који се успeо уздићи до 
популарности био је Миле Лојпур. 
Певач Ђорђе Марјановић био је прва југословенска мегазвезда. 
Почетком 1960-их дошло је до појављивања бројних бендова... 



 

Анегдоте познатих 
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Уређује: Драгослава Стаменковић 

  Мада Никола Тесла није стекао земаљско благо у оној мери 

као што је могао да је био иоле већи материјалиста, ипак је увек 

имао толико да може живети џентлменски.  Дуги низ година, 

такорећи деценијама, станује у најскупљем њујоршком хотелу и 

има тамо свој апартман. Па и кад путује, одседа свагда у најбољим 

хотелима. Тако је 1892. године, путујући у Европу да походи своју 

стару мајку, одсео у Паризу у најелегантнијем хотелу, где 

најодличнији гости свраћају. 

Портир, видевши елегантну џентлменску појаву, одмах је 

титулисао превисоко: 

– Клањам се, Екселенцијо! 

– Моја је титула виша, упозори га Тесла. 

– Височанство?, промуца портир. 

– Још виша, каже Тесла. 

– Величанство?, једва изговори портир. 

– Још више, каже хладнокрвно Тесла. 

Ту већ портир занеми, јер веће титуле није знао. 

– Ја сам Србин, растумачи мирно и достојанствено Тесла. 

Шетао је једног дана замишљени 
Ајнштајн ливадом, дође до речице и почне је 
прелазити преко уског брвна, не видевши да је 
истодобно с друге стране према њему кренуо 
један дебели човек. На средини брвна сусретне 
се с дебелим господином, који се похваливши 
да је месар каже: 

,,Ја се не мичем глупљем од себе.” 

 Ајнштајн се без речи окрене и врати натраг на 
обалу и када је дебели господин 
пролазио крај њега, Ајнштајн му викне: 

 ,,Али ја да!”.  



 

Нешто по нашки 
Дијалекат 
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Уређује: Јелена Зафировић 

Имамо привилегију да живимо у крају у ком је говор 

другачији од књижевног, али не мање леп, 

већ богат, жив и врцав! Зато смо  одлучили  

да се у овом часопису потрудимо да га 

сачувамо. Наше поднебље припада 

призренско-тимочком дијалекту, а с 

обзиром на то да се дијалекти све више 

губе, ово ће бити наш допринос њиховом 

очувању. Читајте и уживајте! 

Овог пута одломак из романа “Аризани” 

Ивана Ивановића. Можда вас 

заинтересујемо да прочитате роман…  

“Није смо Аризани из село Дољевац у Мораву. 

Дољевац лежи тачно на пола пут између вароши Ниш и 
Лесковац, поред реку Јужну Мораву. У сам Дољевац има 

аризанске осам куће, а има ги и у још нека села око 
Врање и Пирот. Не зна се да л смо од исту семку. А на 

Власину поред само Језеро, има цело једно село које се 
зове Аризановићи и из које смо ми доселени у Мораву 

пре скоро сто године. 

… 

Оћу да ви испричам од нас Аризани. Шта смо све радели, 
како смо се провлачили кроз живот ко кучићи кроз плот, 
како смо се сналазили, какву смо вуну прели од рата до 

данашњи дан… 

Ко има време и вољу да чује аризанску историју.” 



 

Еко страна 
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Уређује: Валентина Ашчетовић 

Светски дан здравља 

Од 1948. године на првој  конференцији Светске 
здравствене организације у Женеви када је донета 
одлука слави се Светски  дан здравља 7. априла  сваке 
године. Ове  године  та част припала је    ОШ 
"Топлички хероји" у Пејковцу. 
Пригодном приредбом у школском холу обележен је 
овај важан датум. Наши ученици од 1. до 8. разреда, уз 
помоћ својих наставника, педагога и директора школе 
припремили су и извели пригодан програм на задату 
тему. Приредба је почела поздравним говором коорди-
натора Драгане Тројановић а уследила је хорска 
изведба " Оде радости", рецитације, изреке, драмске 
представе. Хол је био украшен радовима ученика а 
приредби су присуствовали наставници, педагог, 
директор и помоћно особље школе.  
На српском, руском и енглеском језику ученици су 
послали  свету поруку мира и љубави и истакли значај 
живота и здравља свих људи планете. По завршетку 
приредбе ученици и сви присутни били су послужени 
јабукама - воћем које је симбол здравља и здравог 
живота. О значају здравља наставница биологије 
Драгана Тројановић ученицима је говорила и путем 
презентације са поруком: "Здравље је право, а не 
привилегија ." 

Дан планете Земље 
 

Сваке године, 22. априла 
обележава се Међународни 
дан планете Земље. Циљ је 
скретање пажње на значај 
очувања природе и 
смањивања и спречавања 
негативних утицаја на нашу 
животну  средину. Услед 
развоја индустрије, сталног 
повећања потрошње енергије 
и немарног односа према 
природи  долази до глобалног 
загревања, климатских 
промена и бројних негативних 
утицаја на животну средину. 
Људи својим активностима и 
неконтролисаним 
коришћењем природних 

богатстава уништавају природу и опстанак великог броја биљних и животињских врста је угрожен.  
Изумирањем једне биљне или животињске врсте нарушава се равнотежа читавог екосистема. 
Уништавање и загађење природе има далекосежне последице које утичу на здравље и живот људи. 

Тема овогодишњег Дана планете Земље је Акција климе.  
Ученици наше школе, одељења у Влахову су обележили овај значајан датум и покушали да 

и они дају свој скроман али значајан допринос очувању наше животне средине и планете Земље и 
да подстакну становнике нашег краја да брину о својој јединој планети. 

Ево слика неких од њихових активности. 



 

Еко страна 
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Дан дрвећа 
29. април дан дрвећа и игре су обележили 
ученици у Речици. Са своје манифестације су 
нам послали поруку да чувамо дрвеће да би нам 
живот био како они кажу лепши, лакши и 
здравији. 



 

Занимљива наука 
 

Уређују: Драгослава С. и Бојан М. 

Кромпир потиче из јужне Америке, а у Европу су га 
донели Шпанци пола века након што је Колумбо открио 
Нови свет(1482).  

У Француској је дуго владало уверење да кромпир 
изазива лепру, па је француски парламент забранио да се 
кромпир у тој земљи чак и сади. 

Став према кромпиру се променио крајем 18. века и 
то највише заслугом агронома Антоана Аугустина 
Парментјеа (1737-1813). Између осталог, Парментје је 
проширио глас да је кромпир заправо резервисан само за 
богате слојеве друштва, те је чак организовао страже које су  
чувале баште кромпира. Како је у то време владала и велика 
глад, сиромашан народ се осмелио па је почео да краде 
кромпир. Након тога је открио да је ово поврће заправо 
одлична храна.  
Пажњу изазива и цвет кромпира, па су Луј XVI и Марија 

Антоанета долазили на дворске балове закићени цветом 

кромпира.  

Доситеј Обрадовић доноси кромпир у Србију 
Доситеј Обрадовић, први српски 

просветитељ, филозоф, реформатор и први 
министар просвете, путовао је 40 година и 
говорио: грчки, латински, немачки, албански, 
италијански, енглески, француски, румунски, 
руски. Поред многих реформаторских  и 
просветитељских идеја које је донео у Србију, он је 
заслужан и што данас узгајамо и једемо кромпир. 

У Банат и Бачку, кромпир доносе Немци 
око 1759. године, а у тадашњу Србију донео га је 
Доситеј Обрадовић.  

Пошавши из Земуна у Карађорђеву 
устаничку државу, Доситеј је са собом понео и џак 
кромпира. То поврће показало се као изузетно 
храњиво, скоро увек је успевало и широм Европе 
већ се показало као добар начин да се реши глад, 

па је Доситеј  мислио да ће добро доћи и 
Србима. 
Међутим, у Србији су га дочекали на нож. 

О кромпиру су се причале страшне ствари. 
Називали су га  ,,ђавољом биљком“ и нико 
није хтео ,,ни за живу главу“ да га проба 
укључујући и политичаре, (попечитеље) 
којима је Доситеј прво показао ово поврће. 
Након што је пред њима појео барени 
кромпир, неки министри су се осмелили да 
га пробају. У народу је још деценијама 
постојао отпор према кромпиру. 
На ту тему, неко је забележио и духовит 

афоризам - ,,Доситеј је Србима донео 
кромпир и просветитељство. У народу, 
кромпир се одлично примио“. 
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Мапа Доситејевих путовања  



 

Ризница мудрости 
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Уређује: Данијела Цветковић 

Људи се деле у две групе: 

једни прво мисле, а затим 

говоре и раде, а други прво 

говоре и раде, а тек затим 

мисле.  

 

Лав Николајевич Толстој, 

руски писац  

Има људи који од свог богатства немају 
ништа осим страха да ће га изгубити.  
 
Дени Дидро, француски књижевник  

Оно што води и вуче свет, нису 

локомотиве, него идеје.  

Виктор Иго, француски писац 

Пријатељство се не бира, оно бива 

ко зна због чега, као и љубав.  

Меша Селимовић 

Нема ствари која би била тако 

вредна проучавања као природа.  

Никола Тесла 
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Уређују: Данијела Ц. и чланови секције 

 Пре неколико дана, чланови Новинарске 
секције посетили су Латинску цркву у атару 
села Глашинац, стару црквицу изузетно 
значајну за становнике овог краја.  

    На самом узвишењу насеља налазио се стари 
град. Данас су једва видљиви остаци града због 
биљне вегетације, међутим, у далекој 
прошлости овај град је био веома насељен. Ово 
насеље је у доба Византије служило и као војно 
утврђење. Према Пајтингеровој табли, 
Римљани су ово место звали Ад Херкулем и 
оно је првобитно служило као успутна станица 
и чувар путева, који су се овде укрштали. 
Насеље је било поприлично велико, а дебљина 
градских зидова износила је  од 1,59 до 2,05м. 
У непосредној близини града, на раздаљини 
200-300м, крај самог дубровачког пута који је 
одатле скретао према Ђакусу и Самариновцу, 
налазила се једна чисто православна црквица, 
подигнута у првој половини XIV века коју 
народ зове „Латинска“. 

    Сама црква налази се на видиковцу и поглед 
са ње простире се према брду Кукумиги у 
Орљану. Величина цркве  је једва неких 6 м са 
3,20. Правоугаоне основе са мањим уклесаним 
крстом у кругу. Карактеристично је на цркви, 
што је иста саграђена од материјала који је 

много старији но и мисао о њеном зидању. Зид цркве саграђен је од истих цигала, каквих има и на 
граду чуке, а на многим местима виде се и комадићи цигала. На неким местима узидане су и готове 
већ зидане стене, са неке друге старије грађевине. У тим стенама, односно блоковима, цигле иду 
другим редом и везане су чвршћим малтером, те се као посебан део материјала јасно виде. Малтер, 
пак, који је везивао ове уметнуте стене (блокове) са осталим зидом трошнији је и разликује се од 
оног малтера који је у самој стени. 

    На западном делу цркве, десно од улазних врата, сачувана 
је фреска светог Георгија, а у ниши жртвеника фреска светог 
архиђакона Стефана, који држи у левој руци кадионицу, а у 
десној, уздигнутој до рамена, затворену књигу. Судећи по 
колориту насликаних фигура, затим по крупним белим 
уставним словима натписа српске рецензије, као и по 
сачуваном орнаменту при дну стојеће фигуре, може се 
претпоставити да је живопис рађен у првој половини XIV 
века, када је вероватно и сама црква подигнута. До пре 
тридесетак година још увек је могла да се види фреска светог 
Арханђела и првомученика Стефана. Данас фреске више не 
постоје. Поред жртвеника у олтару се види и место где је била 
часна трпеза. Њен источни део је увучен у жљеб зида 
олтарске апсиде. Око цркве је било гробље, а пут од града до 
цркве био је калдрмисан, али је калдрма од стране мештана 
приликом орања потпуно уклоњена. Према овоме, јасно је да 
је црква чисто православна са олтаром окренутим истоку, 
фрескама православног стила и натписима српске рецензије. 
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     Прокупље, које је од 
овог места удаљено свега 
неких десетак 
километара, током XVI и 
XVII века имало је врло 
јаку Дубровачку колонију 
са великим бројем 
трговаца, који су били 
католичке вере. У 
недостатку своје цркве 
њима је била уступљена 
једна исто таква 
средњевековна црквица у 
Прокупљу, где су они 
вршили службу на 
латинском језику, па се 
ова црква због тога у 
народу и до данас зове 
латинска. 

    У самом граду некада је постојао бунар чија је дубина сезала чак до нивоа реке Топлице, али 
нажалост, бунар је временом затрпан. 

Сам осећај и доживљај видети тако стару архитектуру и вратити се у доба када је она саграђена  је 
чудесан. Поготово када смо се налазили у њеној унутрашњости. Иконе које су на оронулим 
зидовима, воће које су мештани оставили унутра, дају чудесну слику наше далеке прошлости- како 
су наши преци живели, поштовали бога, и у  његово име градили цркве које су оставили нама у 
наслеђе. Лепо је видети да мештани посећују ову цркву о празницима, остављају иконе и поклоне, 
пале свеће. На источном зиду, поред малог прозора налазе се мердевине како би се верници 
провукли напоље кроз прозор и, по веровању, на тај начин ослободили болести. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинска црква је проглашена непокретним културним добром и заштићена је као 
споменик културе од изузетног значаја.  



 

У поверењу 
 

Уређује: Јелена Зафировић 

Драги ученици, ако имате неки проблем са којим не можете да се изборите и желели бисте да га са неким 
поделите, на добром сте месту. У холу школе налазе се кутије “од поверења” где можете убацити своја 
питања под шифром. Одговор ћете пронаћи у неком од наредих бројева часописа. Само храбро и мудро 
кроз живот!  

Драга Јецо,  
имам велики проблем, и више стварно не знам ста да радим. Моји мама и тата се 
непрестано свађају. И дању и ноћу кроз нашу кућу се чује бука. И никад не знам кад 
ће кренути свађа. Кад се вратим из школе, не знам шта ме очекује, свађа или напета 
тишина. Покушала сам да их помирим, и да учиним да се поново заволе. Некад им 
пустим неку романтичну музику, али они и тада почну свађу. Онда одем у своју собу 
и запушим уши. Бојим се да ће се развести. Шта да радим, како да их поново спојим? 

шифра: уморна  
 

Ти, заправо, урадиш оно што је најпаметнијене у тој ситуацији  тиме што одеш у своју 
собу. Колико год ти ово звучало чудно, ти и не треба ништа да урадиш. Нажалост, 
твоји родитељи изгубе контролу и/или не умеју да комуницирају другачије, 
заборављајући колики је то све стрес за децу.  Иако је  све то збуњујуће и тужно за 
тебе, твоји родитељи имају права да се растану и да управљају својим животима како 
желе. Али, ти исто тако, не само да имаш права, већ и треба да бринеш о себи. И 
искључиво о себи. Покушај да се склониш и бавиш нечим што ће ти пријати, на 
пример неким хобијем. И труди се да не занемариш школу. Образовање је увек спас, 
иако то сада можда не видиш.  
Ако и даље не мозеш да се носиш са својим проблемом, обавезно се обрати некој 
одраслој особи од поверења, најбоље разредном старешини или психологу школе.  

Драга Јецо,  
свиђа ми се један дечко из старијег разреда. Ја сам у седмом разреду. Он је у 
учионици преко пута моје. Цео одмор шетам горе-доле, излазим-улазим, али ме он 
уопште не примећује. Покушала сам на све начине да привучем његову пажњу. 
Почела сам да се шминкам и да носим кратке мајице, иако ми се тај стил не свиђа. 
Сад размишљам шта бих још могла да променим код себе да бих му се допала и да 
би ме приметио? 

       шифра: заљубљена 
 
То је сасвим нормално и очекивано да ти се свиђа неки дечак у твом узрасту. Међутим, 
немој мењати себе само зато да би се неком допала, па макар то био и дечак у ког си 
заљубљена. Нарочито немој радити оно што ти не прија. Ако му се допаднеш такав - то 
је права привлачност. Ако не, сигурна сам да има много дечака којима се свиђаш баш 
таква каква јеси. Мењај код себе оно што желиш, али само себе ради.  

Драга Јецо,  
идем у шести разред и имам један проблем. Сви из мог одељења одлично играју 
фудбал, само ја сам тотално смотан. Уз то, имам и вишак килограма.  И онда ме 
сви зезају, па почињем да избегавам да радим физичко јер ми је лакше да слажем 
да ме боли стомак него да се смеју на мој рачун. Како да помогнем себи.     

                  шифра: смотан 
 
Разумем како се осећаш, али то што ниси талентован за фудбал, не значи да нећеш 
бити добар у неком другом спорту. Испробавај разне спортове, неки ће ти сигурно 
одговарати. Уз то, још растеш, па ће се и твоје тело мењати, и врло је вероватно да 
ћеш тај вишак килограма ускоро изгубити. Оно што можеш да радиш је да пазиш на 
своје здравље и исхрану, и да се сетиш да сваки од тих другова који те зезају, има 
нешто у чему није добар, само ти то не знаш… 
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21 

Уређује: Сања Стојановић 

His sword Excalibur and the story of the sword in 
stone are generally known. Arthur drew his sword 
from the stone as a young man. Legend has it that the 
one who draws the sword is the son of Uther 
Pendragon, so Arthur became king. The round table 
at which Arthur's Knights of the Round Table and the 
Camelot Castle sit are also an integral part of the sto-
ries about King Arthur. Special mention should be 
made of the search for the Grail. The Grail, a mystical 
object, can only be found by a knight of pure heart. 

King Arthur was a legendary British 
leader who, according to medieval his-
tories and romances, led the defence of 
Britain against Saxon invaders in the 
late 5th and early 6th centuries. Many 
elements and incidents that are now an 
integral part of the Arthurian story ap-
pear in Geoffrey's Historia, including 
Arthur's father Uther Pendragon, the 
magician Merlin, Arthur's wife Guine-
vere, the sword Excalibur, Arthur's con-
ception at Tintagel, his final battle 
against Mordred at Camlann, and final 
rest in Avalon. 

Lancelot du Lac (French for 
Lancelot of the Lake), is a char-
acter in some versions of Arthuri-
an legend, where he is typically 
depicted as King Arthur's close 
companion and one of the great-
est Knights of the Round Table. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Matter_of_Britain
https://en.wikipedia.org/wiki/Matter_of_Britain
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_the_Round_Table
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Уређују: Марија Петковић и Бојан М. 

Падајуће листе у Excelu су корисне када желимо да направимо квиз са унапред понуђеним 
одговорима или када шаљемо табеле великој групи људи, па желимо да подаци буду уједначени. 
Уместо да корисници сами укуцају податке, понуђен им је скуп из кога треба да изаберу једну 
опцију. То скраћује и време попуњавања података, јер ништа није потребно укуцавати. 
На конкретном примеру Електронског дневника радјеног у Excel-u показаћемо вам како да 
направите падајуће листе.  
 
1. Одаберите ћелију, или групу ћелија којима хоћете да додате падајућу листу. 
2. Отворимо таб Data 
3. Кликнемо на Data Validation и из менија који се отвори још једном одаберемо Data Validation. 

4. Када нам се отвори дијалог прозор Data 
Validation, на картици Settings одаберемо 
опцију List. 

5. Сада је у пољу Source потребно да унесемо 
податке за које желимо да буду у падајућој 
листи. Њих можемо и ручно да укуцамо (а), а 
можемо и да селектујемо постојећу базу 
података (б).  

Показаћемо вам и један и други начин.  

а) У поље Source куцамо опције које ће се појавити у падајућој листи. Те опције које уносимо треба 
да буду међусобно одвојене тачком и зарезом.  

б) Уколико користимо интерну базу онда је поступак 
следећи: 
(интерну базу правимо негде на радном листу у excelu тако 
што сваку опцију коју хоћемо да прикажемо у падајућој 
листи куцаму у 
посебним ћелијама у 
низу једну за другом) 
б-1) Кликнемо на 
дугме за селекцију  
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б-2) Прозор Data Validation ће се смањити и показиваће само поље Source. Сада је потребно да 
извршимо селекцију ћелија у којима смо раније унели податке који ће се појавити у падајућој листи 
(интерна база). Када извршимо селекцију „лупимо“ Ентер и посао је завршен. 

Након што смо „лупили“ 
Ентер, прозор Data 
Validation је и даље 
отворен. Сада можемо да 
отворимо картицу Input 
Message и ту укуцамо 
неки текст који ће се 
појавити као нека врста 

помоћи за кориснике када се обележи та ћелија.  

 

Корисницима неће бити омогућено да унесу неки 
други одговор осим оних понуђених. Ако ипак то 
учине, појавиће им се упозорење  о грешци које 
такође можете да модификујете. На картици Error 
Alert, укуцајте шта треба да им се појави ако 
покушају да укуцају нешто друго, осим оног 
понуђеног. 

 

 

 

То би било све, завршили сте комплетан посао 
додавања падајуће листе. Надам се да ће вам ова 
опција користити. 

 

Извор: www.infoboki.wordpress.com 
(блог води Бојан Милић) 

Колегинице, какав 

сам био? 

Добро је колега, 

али следећи пут ја 

објашњавам, а ти 

одмарај. 
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Уређује: Данијела Цветковић 

 

ОДМАРАМО  

У ВЕЗИ НЕЧЕГА  

ДОЋИЋУ  

ШТА ТИ ХВАЛИ?  

МИ БИ СМО  

СЛУШАЈ ТЕ  

СУМЉАМ  

УЖАСНО ЛЕПО  

 

ОДМАРАМО СЕ  

У ВЕЗИ С НЕЧИМ  

ДОЋИ ЋУ  

ШТА ТИ ФАЛИ?  

МИ БИСМО  

СЛУШАЈТЕ  

СУМЊАМ  

ВЕОМА  ЛЕПО  

НЕПРАВИЛНО Х ПРАВИЛНО  

„Купио сам свашта нешто.“  „Видели смо свашта нешто.“ 

Ова поштапалица је вероватно начин да се једноставније  каже „велики број 
различитих ствари“. Међутим, да ли је овај спој стилски исправан? То је спој 
двеју речи супротних по значењу. Док свашта означава велики број различитих 
ствари, нешто означава малу количину нечега. 

Овај израз не припада стандарном језику! Према томе, морате се одлучити: или 
сте купили свашта или сте купили нешто!  

 Конструкција без да је преузета из немачког језика, на основу конструкције ohne 
zu, ohne dass. 
Међутим, у српском језику ова конструкција звучи незграпно. Боље је у говору 
користити неко од следећих решења:  
 

 
 

 Овако је много лепше, зар не? 

Отишла је а да се није поздравила.  

Отишла је а није се поздравила.  

Казнио их је не саслушавши их.  
Казнио их је иако их није саслушао. 



 

Звонко и Звончица 
Непотребни англицизми 
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Звончице, слушај сад! Шеровао сам стори, другари су 
га таговали и добио сам сто нових фоловера! Фанови 
ме никад нису хејтовали на мом лајву! И добио сам 

хиљаду нових лајкова на инста! Ха, шта кажеш! 

Можда бих нешто и 

рекла да сам те 

разумела. Преведи на 

српски! 

Добро бре, Звончице, 
не претеруј. Поделио 
сам причу, другари су 
је означили и добио 
сам сто нових прати-
лаца. Обожаваоци ме 
никад нису  вређали 

на мом укључењу 
уживо. Добио сам 

хиљаду свиђања на 
Инстаграму. 

Ето, видиш да можеш и 

на српском! И драго ми 

је због тебе. 

Е, слушај и ово. Другари су скриншотовали 
моје фотке па сам их пренковао тако што сам 
их бановао са мог сервера. Не разумеш, а? 

Снимили су 
екран са мојим 
сликама па сам 

им подвалио 
тако што сам их 
избацио са мог 

сервера. Ух, 
напорна си... 

Браво, 
Звонко, 
све се 

може кад 
се хоће.  
Ха-ха-ха!  

Досадна си много! Скролујем 
ти се с очију, штреберко!  

Ћао 
блентави! 

Језичко позајмљивање страних речи 
одувек је постојало у српском језику.  

Англицизми су дошли из енглеског језика 
и многе речи су већ одомаћене. Нису сви 
англицизми падобранци у нашем језику, 

неки су предодређени за значење које 
српска реч не може да покрије. 

Међутим, англицизам је у језику 
неоправдан уколико већ постоји домаћа 

реч за тај појам. Видели сте како се 
Звонко одлично снашао! 

Текст за стрип написао: 

Петар Милошевић, 6-3 



 

Кефалица 
Бисери са часова српског  
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Уређује: Јелена Зафировић 

 Ко је написао новелу “Чиновникова 

смрт”? 

 Антон Павлович Чејховски. 

 Ко је био Свети Сава?  

 Први српски инфлуенсер.  

 Коју епску песму смо јуче обрађивали? 

  “Женидба Милића Сталаћа”. 

 Који књижевни лик је доживео 

бродолом и живео на пустом острву? 

 Роберт Крусо.  

 Како се зову глаголи које 

користимо када градимо 

сложене глаголске 

облике?  

 Повоћни 

глаголи.   Ко је написао роман “Хајдуци”?  

 Бранко Нушић  



 

Наставници ствараоци 
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Уређује: Данијела Цветковић 

Професор разредне наставе, ради у 
школи у Држановцу. Рођена у 
Прокупљу, живи у Нишу. Писањем се 
бави дуго. Све што треба да каже о 
себи, каже песмама. Срећна је, каже, 
да макар један читалац види неки 
смисао у једној песми и када та иста 
песма покрене макар једну емоцију. 

Даниела Стевановић 

Храброст 
 

Постоји шума у шуми дрво, на дрвету грана на 
грани лист.. 

На листу лептир, на лептиру крила.. 
На крилима лептира, лахор лак! 

  
Постоји осмех 
На осмеху смех 

У смеху суза, што личи на лек. 
У сузи дрхтај очију плавих 

У дрхтају немир душе. 
У немирима очај, крик и вапај 

У вапају бол... 
У болу сећање, љубав и страх! 

У страху кривица, нема без крила! 
Кривица крије зебњу и страх 
Да могло је другачије бити! 

 
Постоји храброст, у храбрости 

Срце, веће од планине. 
У срцу крик. Откуцај тихи 

Валова морских, шум! 
На планини врх 

На врху  - ледена стена без имена! 
Крила смо јој дали! 

 
Постоје речи 

У речима истина, мржња, завист и бол! 
Постоје речи 

У којима живе љубав, вера и нада! 
Сами бирамо којом обалом ћемо тећи! 

 
Ко реке уморни и снени 

Као таласи покривени сетом! 
Храбро волимо оне који нас мрзе! 
Љуто мрзимо своје ДОБРОТВОРЕ! 

 
Постоји пут 

На путу знак. 
На знаку смер. 

У правцу Сунца... 
Али је штета, што не приметисмо ЛИСТ! 

Тек онако 
 

Тешке слутње излазећег Сунца 
У етар надошлог поленовог праха 

Гомила тешких речи 
Да пробуди дан, а све ћути.. 

 
Тек онако, гледам зору.  

Тек онако видим а не гледам 
У твоје угасле зенице, плавог Неба 

Замишљам слике тихог таласа 
Што држи тешку Земљу... 

 
Руди светлост у праскозорје без дашка ветра... 

Тек онако, док ходам тешким корацима 
Ума, 

Нема те... 
Да затвориш увеле јесење прозоре! 

 
Тешке речи ме памте.. 
Некако сам их урезала 

У чврстину својих ставова 
О твојим рукама. 

 
Тек онако, дозивам небеске, сатенске Виле... 

Тражим помиловање за пропуштене 
Све моје мисли, 
Док си био ту. 

Нисам хтела да пропустим 
Самотне, одсутне твоје речи.  

 
Док сам чекала кише ! 

Тек онако...  



 

Шарена страна 
Свега по мало... 

Ваше радове можете 
слати на мејл: 

novinarska.ostopheroj@
gmail.com  

Главни уредник: 
Данијела Цветковић 

Сарадници: 
Јелена Зафировић 
Марија Петковић 

Драгослава 
Стаменковић 

Марија Петковић 
Валентина Ашчетовић 

Сања Стојановић 
Миодраг Петковић 

Бојан Милић 
Дигитална обрада: 

Бојан Милић 
www.radio.ostopheroj.edu.rs 

Читајте нас 

и следећег 

месеца... 

Ћао! 

Видимо 

се опет. 

Чланови новинарске секције: 
Богдан Јанковић 6-4, Ива Костић 6-3, Лана Анисијевић 6-4, Лазар Андрејић 6-3, Лена Станковић 
6-4, Петар Милошевић 6-3, Страхиња Динић 6-4. Кристина Стојановић 6-4, Ива Крстић 6-4, 
Марко Стојиљковић, 6-4 

Размишљај као велемајстор 
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Бели на 

потезу: 

Бели даје мат 

у једном потезу. 

Пронађи потез. 

Решење из 
прошлог броја: 
Бели: Скакач Д6  

Ивица је закаснио у школу и учитељица га 
упита који је разлог његова кашњења. 
Ивица ће: 
 Учитељице, ви сте нас учили да морамо 

поштовати саобраћајне знакове. 
 Па? 
 На једном је писало Успори, школа. 

Уређује: Бојан Милић 


